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Code: T-C1

Psalm: 48:6 Wat een prachtige belijdenis van de kinderen van
Korach die deze Psalm gemaakt hebben. Deze God
is onze God, zeggen ze, nadat ze gewezen hebben
op Zijn aanwezigheid in de tempel te Jeruzalem.
En Die Zijn volk daar beschermt als in een sterke
vesting. En van wie ze weten dat ze in Zijn heil,
Zijn zaligheid mogen delen. Niet voor een poosje,
maar eeuwig is Hij met hen. Tot in de dood - en
wij mogen ook zeggen - dwars door de dood heen
zal hij hen geleiden. Kunnen wij dit mee belijden?

Tekst: Ruth 1:16c Ruth trekt met Naomi vanuit Moab mee naar Bethlehem.
Op de grens gaat Orpa terug, maar Ruth gaat mee.
Met haar hart kiest ze voor de God van Israel Die
ook door genade haar God is geworden. En ook
voor het volk Israel, het volk van God. Leeft die keus
ook in ons hart?

Code: T-C2

Psalm: 87:3 David, de dichter van deze Psalm, geeft met heel
zijn hart, vol blijdschap, de Heere lof en eer. Met
zijn tong, zijn woorden, zal hij vanuit het diepst van
zijn ziel al de wonderen die God gedaan heeft in
zijn eigen leven en in dat van Zijn volk aan anderen
vertellen. Kunnen we iets vertellen van wat de Heere
in ons leven gedaan heeft aan wonderen?

Tekst: Wij maken ons vaak bezorgd over aller materiele
dingen: kleding, voedsel, eten en drinken. Dat doen
de heidenen, mensen die zonder God leven, ook.
Alsof een christen zich daar druk en bezorgd om
moet maken. God, de Vader, weet best dat we dit
nodig hebben. Als we zijn Koninkrijk zoeken, zal
Hij het ons aan de meest noodzakelijke dingen niet
laten ontbreken.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.1

Psalm: 136:5 Achter de schepping van hemel en aarde zit Gods
wijsheid. Hij sprak Zijn scheppend woord en toen
waren daar de hemelen: de wolkenlucht en de blauwe
lucht daarboven. Overal is Zijn onverdiende goedheid
merkbaar. En die blijft eeuwig bestaan.

Tekst: Genesis 1:1 God staat aan het begin van de wereldgeschiedenis.
Met Zijn machtswoord riep Hij hemel en aarde uit
het niets tevoorschijn. Hij sprak en het was er. Zo
groot en machtig is God. De schepping is dus niet
door evolutie ontstaan: een oerknal en een ontwikkeling
van een cel naar een dier en van een dier naar een
mens.

Code: C1.2

Psalm: 100:2a De dichter spoort aan om de Heere, de enige ware
God, te erkennen als Degene die ons heeft geschapen.
Wij kunnen geen leven geven. Terecht belijden we
daarom bij de geboorte van een kind dat de Heere
leven heeft gegeven en het leven van de moeder
heeft gespaard.

Tekst: Genesis 1:31a Als God na zes dagen alles heeft geschapen, inclusief
de mens, dan overziet Hij Zijn werk en dan constateert
Hij dat het zeer goed was. Er mankeerde niets aan.
En als daarna door toedoen van de mens de zonde
in de wereld komt, dan heft dat Gods goede schepping
niet op, maar dan maken wij die mooie schepping
stuk. De goede schepping is niet zondig, maar wij
hebben ons onder de geestelijke macht van de zonde
gebracht. Daarom gaan we met Gods schepping
verkeerd om.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.3

Psalm: 100:2 Het doel waartoe God ons geschapen heeft, is dat
we door genade tot Zijn volk gaan behoren. Dat
we een schaap worden van de grote kudde, waarvan
Hij de Herder is. En die schapen voedt en weidt
Hij. Hij maakt ze tot een volk dat met blijdschap
Hem wil dienen. Laten we maar bidden: Laat mij
van die grote kudde ook een heel klein schaapje
zijn.

Tekst: Psalm 100:3b Zie C1. 2 Ps. 100: 2a. E n niet wij: dat kan ook
vertaald worden met: wij zijn van Hem. Zie kanttekening
S taten Vertaling bij deze Psalm.

Code: C1.4

Psalm: 6:1a David bidt dat God hem niet in het vuur van Zijn
toorn zonder Zijn genade, Zijn barmhartigheid, zal
straffen. Daarbij pleit hij op de weldadigheid, de goedertierenheid
van de Heere.

Tekst: Genesis 3:9 Als Adam en Eva gezondigd hebben, kruipen ze
weg voor God achter de struiken. God roept hen
echter daar achter vandaan. Ze moeten zich voor
Hem verantwoorden. Ze moeten hun schuld belijden.
Een wonder van genade, want ze hadden de dood
verdiend. Laten ook wij eerlijk onze zonden voor
God belijden, opdat Hij ze vergeeft om Christus' wil.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.5

Psalm: 6:1 David vraagt of de Heere de straf die hij verdiend
heeft, wil verzachten. Of Hij hem als een vader met
medelijden wil slaan. Dus niet uit wreedheid, maar
uit liefde.

Tekst: Genesis 6:8 Te midden van een goddeloos geslacht neemt God
Noach in genade aan. Hij ziet Hem als een begenadigd
mens. Niet op grond van enige waardigheid of verdienste
van Noach, maar op grond van Zijn ontferming. Dat
is genade.

Code: C1.6

Psalm: 136:26 De dichter spoort aan God in de hemel de eer te
geven. Alle schepselen behoren Hem te loven, omdat
Zijn goedheid, die Hij aan niemand verplicht is, zich
over alles en iedereen uitspreidt. En dat altijd en
overal. Hij laat Zijn zon immers opgaan over bozen
en goeden. Hij geeft nog ruimte om te leven, te eten
en te drinken en Zijn Woord te horen.

Tekst: Genesis 9:13a God heeft na de zondvloed een verbond gesloten
met de mensheid dat Hij de aarde niet meer door
water zal doen vergaan: het natuurverbond. Als
teken daarvan heeft Hij de regenboog gegeven.
Die spreekt van Gods lankmoedigheid. Hij wil zondaren
nog redden van het eeuwig verderf.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.7

Psalm: 131:4a Israel, het volk van God, moet op de Heere vertrouwen
en zijn verwachting, zijn hoop, bouwen op Zijn ontferming,
Zijn barmhartigheid. Doen wij dat ook?

Tekst: Genesis 11:8a Na de torenbouw van Babel verwart God de taal
van de mensen en verspreid hij hen over heel de
aarde, zodat ze niet meer in hun hoogmoed n
grote macht en opstand tegen Hem kunnen vormen.

Code: C1.8

Psalm: 131:4 Laat Israel, het volk van God, rustig steunen op het
bestuur van God over alle dingen, ook al gaat het
soms anders dan men het wil. En dat vanaf nu tot
in eeuwigheid, Dus altijd.

Tekst: Genesis 12:1b Abraham wordt geroepen het land, de familiekring
en het gezin van zijn vader te verlaten. Weg dus
uit het heidenendom naar het land dat God hem zal
wijzen. Hij wist nog niet welk land dit was. Wij
weten dat dit Kanaan was. Ook wij moeten met
de wereld van de zonde breken en op weg gaan
naar het hemels Kanaan.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.9

Psalm: 62:4a David spoort zichzelf aan om niet bang te zijn als
zijn weg anders loopt dan hij had gewild. S til zijn
voor God en onbezorgd op Hem wachten, omdat
Zijn hulp zal blijken.

Tekst: Spreuken 3:7b Vrees de Heere: betekent niet bang voor Hem zijn,
maar met kinderlijke eerbied, ontzag, en vertrouwen
tot Hem komen en Hem dienen en je afkeren van
het kwade. Hebben wij lust de Heere zo te vrezen?

Code: C1.10

Psalm: 62:4a,b In een noodsituatie is de Heere voor Zijn kinderen
een rots, een schuilplaats waarin ze veilig zijn. En
Hij is hun heil. Hij verlost en bewaart de Zijnen.
Een hoog vertrek: een plaats waar een ander je
niet kan bereiken en schade berokkenen. En dat
alles omdat de macht van de Heere groot is. Daarom
zal een gelovige standhouden en niet omkomen.

Tekst: Genesis 16:7a Hagar, de slavin van S arai is met haar zoontje Ismael
de woestijn ingevlucht. Moeten ze daar sterven
van dorst? Nee, want de Engel van de Heere, zoekt
haar op en treft haar aan bij een waterfontein. De
E ng el van de Heere: Oud Testamentische aanduiding
voor de Heere Jezus. Hij stuurt haar terug naar S arai.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.11

Psalm: 62:4 Deze Psalm is een reislied. Te midden van alle gevaren
let de Heere voortdurend op de gelovige reiziger.
Hij bewaart zijn ziel, dat is hijzelf, voor ramp, onheil.
Wij zijn ook op reis. Verwachten wij ook Zijn leiding
en hulp?

Tekst: Het eerste en grote gebod is: God lief hebben met
heel je wezen. Het tweede daaraan gelijk is: je
naast liefhebben als jezelf. Je wil dat je zelf goed
behandeld wordt, doe het dan ook tegenover je naaste.
We mogen dus op een gezonde manier van onszelf
houden. En zo ook van die ander.

Code: C1.12

Psalm: 121:4a Reizen is ergens vandaan en naar toe gaan. Hier:
gaan vanuit je huis naar de tempel en omgekeerd.
Maar waar een gelovige ook heengaat, hij mag verzekerd
zijn van de bewaring door de Heere, in dit leven en
op weg naar het volmaakt eeuwige leven, het altijd
bij de Heere zijn.

Tekst: Genesis 22:8a Abraham moet op Gods bevel zijn zoon Izak offeren
op een door de Heere aangewezen berg. Izak weet
daar niets van. Onderweg vraagt Izak: waar is het
lam voor het brandoffer? Abraham antwoordt dat
God Zelf voor het lam zal zorgen. Abraham denkt
natuurlijk aan Izak. Maar als blijkt dat Abraham bereid
is zijn kind te offeren, hoeft hij het niet te doen en
is daar plotseling een ram in de struiken om geofferd
te worden. Het offer van Abraham wijst heen naar
het offer van de Heere Jezus op Golgotha.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.13

Psalm: 121:4 Het volk Israel wordt aangespoord om op de Heere
te vertrouwen. Dat zal gezegend worden. De inwoners
van Israel zullen dan hun kleinkinderen, hun nageslacht,
aanschouwen, zien, omdat die nakomelingen niet
door afval van de Heere gedood zijn. Ja, de Heere
zal, als het volk op Hem blijft vertrouwen, Israel in
vrede doen leven.

Tekst: Psalm 121:5a De Heere noemt Zich de Bewaarder van Israel. Als
Israel, in welke moeilijke situatie ook, zijn hulp van
de Heere verwacht, dan zal Hij het voor alle onheil
bewaren als trouwe en de genadige God. De dichter
weet daarvan. Hij omringt me met Zijn zorg, Zijn
hulp, van nu aan tot in eeuwigheid. Wat een troost
als we zo onze levensweg gaan.

Code: C1.14

Psalm: Lofzang van Maria:3a Maria zingt van de komst van haar kind Jezus, de
Zoon van God. Dat ze de heiligheid van Zijn Naam
bezingt, laat zien dat ze beseft dat in Jezus God
Zelf verschijnt. Hij is de Zaligmaker. Daarom spoort
ze alle volken aan Zijn barmhartigheid te verwachten.

Tekst: Lukas 1:13b Veel hebben Zacharias en Elisabeth gebeden om
een kind. Nu zijn ze oud en dus hoeven ze geen
kind meer te verwachten. Maar dan verschijnt er
een engel in de tempel en hij zegt: uw gebed is
verhoord. Uw vrouw zal een zoon baren. Wat een
wonder.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.15

Psalm: Lofzang van Maria:3 Volk bij volk mag barmhartigheid van de geboren
Christus verwachten. Door Zijn lijden en sterven
gaat Hij de zaligheid, de eeuwige verlossing, verwerven
voor allen die Hem vrezen. Die eerbiedig voor Hem
knielen en hun heil van Hem verwachten. Elke generatie
mag zo bij Hem komen.

Tekst: Lukas 1:37 De engel Gabriel verschijnt aan Maria en hij vertelt
haar dat uit haar de Zoon van de Allerhoogste God
zal geboren worden. En dat ook Elizabeth in haar
hoge ouderdom zwanger is geworden. Hoe kan
dat? De oude Elisabeth en zij als ongetrouwd meisje
een kind krijgen? Omdat God de Almachtige is.
Daarom is bij Hem, zegt de engel, geen ding onmogelijk.
God werkt altijd door de onmogelijkheid van mensen
heen. Opdat Hij de eer ontvangt.

Code: C1.16

Psalm: Lofzang van Zacharias:5a De oude Zacharias bezingt de komst van de Heere
Jezus in deze wereld. Hij is het Licht van de wereld.
Mensen die in het duister van hun zonde ronddwalen,
worden door het Licht dat van Hem uitstraalt, beschenen.
En dan gaan ze echt leven.

Tekst: Jesaja 9:1a Het land van Zebulon en Naftali, samen het Galilea
der heiden genoemd, is onder de voet gelopen door
de Assyrische legers. Het is er een en al duisternis,
ramp en ellende. Mede ook doordat men van God
vervreemd is. Maar de Heere brengt een ommekeer.
Hij laat het licht in die duisternis schijnen door een
Kind dat geboren wordt ( vers 5) en goddelijke heerschappij
bezit. Een Vredevorst Die heil en verlossing brengt.
Dit is gelijk een profetie van de komst van Christus,
het Licht van de wereld, de Vredevorst.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.17

Psalm: Lofzang van Zacharias:5 Jezus, het Licht der wereld, laat Zijn reddend en levenmakend
licht schijnen in de levens van mensen die zich in
de schaduw van de dood bevinden, in de diepste
duisternis van zonde en dood. Hij richt hun voeten
op de weg van de vrede: het nieuwe leven door
en met Hem.

Tekst: Lukas 2:7a In een stal te Bethlehem wordt uit Maria een Zoon
geboren, haar eerste Kind. Niet zomaar een Kind,
maar de Zoon van God, de Zaligmaker van zondaren.
Dat is Kerstfeest: God wordt Mens, om ons mensen
te verlossen van zonde en dood en eeuwig leven
te geven. Hoe kijken wij naar dit Kind in de kribbe?

Code: C1.19

Psalm: 26:8a Biddend knielen voor de Heere doet innerlijke blijdschap
proeven. Met name in Zijn huis. In het Oude Testament
de tabernakel en later de tempel die Hij tot Zijn eer
had laten bouwen. Vandaag woont Hij bij Zijn volk
dat 's zondags samenkomt.

Tekst: Lukas 2:49b Jozef en Maria hadden kunnen weten dat Jezus
bezig moest zijn met de dingen van Zijn Vader.
In de tempel te Jeruzalem werd immers het Paasfeest
gevierd. Daar moest Hij tot het einde toe bij zijn.
Zijn ouders hadden dus niet zolang hoeven te zoeken.
Waar anders zou Hij zijn dan in het huis van Zijn
Vader?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.20

Psalm: 26:8 De dichter heeft het huis van God lief. Daar, in de
tabernakel, woont Hij als de Hemelkoning, vanwaar
uit Hij Zijn volk regeert en beschermt. De Heere
is nog altijd Dezelfde. Vanuit de hemel leidt en bewaart
Hij Zijn kerk door Christus, Die alle macht heeft en
zei: Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld. Wat een zekerheid als je onder Zijn
heerschappij mag leven.

Tekst: Jezus roept Zijn eerste discipelen, S imon Petrus
en zijn broer Andreas om Hem te volgen. Discipel
betekent volgeling, leerling. Jezus wil ze vissers
van mensen maken. Daarvoor moeten ze alles achter
zich laten. Dat vraagt Jezus niet direct van ons,
alhoewel ook wij veel dingen moeten opgeven om
een volgeling, een discipel van Jezus te worden.

Code: C1.21

Psalm: 135:3a De dichter denkt groot van zijn God. Hij gaat alle
machten te boven. Hij heerst over alles en iedereen.
Geweldig als je door genade God zo mag kennen.
Voor wat of wie zou je dan nog bang moeten zijn?

Tekst: Johannes 2:5b Op de bruiloft te Kana is de wijn op. Maria wijst Jezus
daarop. Maar Hij zegt dat Zijn ure nog niet is gekomen.
En dan zegt Maria tegen de bedienden: Wat Hij
Ulieden zal zeggen, doet dat. Ze weet dat Hij, op
Zijn tijd, voor nieuwe wijn zal zorgen. Ook wij moeten
luisteren naar wat Jezus in de Bijbel tegen ons zegt.
En dat dan ook doen. Gehoorzaamheid dus.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.22

Psalm: 135:3 Inderdaad, God is groot. Hij regeert van Zijn troon
de hemel, de diepe rotskloven en kraters, de zee
en de aarde. Wie dat door het geloof leert zien, moet
hem alle eerbetoon brengen. Dat is Hij waard. Zien
wij het en doen wij dat?

Tekst: Lukas 5:5b De discipelen hebben de hele nacht gevist en niets
gevangen. Jezus beveelt om nog eens het net uit
te werpen. De reactie van de spontane Petrus is:
Op Uw woord zal ik het net uitwerpen. Petrus vertrouwt
Jezus op Zijn woord. Dat is geloofsgehoorzaamheid.
Dat vraagt Hij ook van ons. Wie op Hem vertrouwt,
op Hem alleen, ziet zich ook nu nog omringd met
Zijn weldadigheen, Zijn zegeningen.

Code: C1.23

Psalm: 75:1a Er is er maar Een Die alle lof toekomt: de Heere.
Hij is het waard vanwege de rijke eer van Zijn Naam.
En die Naam is Hijzelf. Loven wij Hem ook?

Tekst: Markus 4:39b Jezus gebiedt de stormwind stil te worden. Hij heerst
koninklijk over de machten van de zee, ja, over alle
machten die de Zijnen willen vernietigen. Als je
de Heere Jezus kent, zou je dan nog ergens bang
voor moeten zijn?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.24

Psalm: 75:1 Dat de Heere de lof wordt toegebracht, komt omdat
Hij dicht bij Zijn volk is. Dat geeft vreugde. En dat
Hij dicht bij Zijn volk is, blijkt uit de wonderen die
Hij onder Israel gedaan heeft. Denk alleen maar
aan de uittocht uit Egypte. En op wat voor wonderlijke
wijze Hij het volk door de woestijn naar Kanaan bracht.
Die wonderen zijn doorverteld in het land. Ook de
kinderen moeten ervan weten. Kunnen wij ook iets
vertellen van Gods wonderen onder ons?

Tekst: Lukas 7:13b De zoon van een weduwe uit Na&iuml; n is overleden.
Wat een verdriet. Geen wonder dat ze huilt. Maar
Jezus zegt dat ze niet moet wenen. En dan wekt
hij de jongen op uit de dood. Jezus heeft ook macht
om doden op te wekken. Nu gebeurt dat niet meer,
maar als Hij terugkomt dan zullen alle graven opengaan
en de doden opgewekt worden. Wie Hem lief hebben
gekregen zullen eeuwig leven ontvangen. Wie Hem
hier niet gekend en bemind heeft, zal eeuwig verloren
gaan.

Code: C1.25

Psalm: 146:6a Mededog en: medelijden, barmhartigheid. De Heere
maakt, bewogen door barmhartigheid, blinden weer
ziende. Denk aan de blinde Bartime&uuml; s te Jericho
die door de Heere Jezus weer ziende werd. Je leest
het in Markus 10: 46. Blind zijn betekent soms ook
geestelijk blind zijn. Je hebt geen oog en hart voor
God, Zijn Woord en voor jezelf. Ook daarvan geneest
de Heere.

Tekst: Twee blinden roepen de Heere Jezus om ontferming.
Ze willen dat Hij hun ogen opent, zodat ze weer kunnen
zien. En dan wordt Jezus met innerlijke barmhartigheid
over hen bewogen en toen Hij hun ogen aanraakte,
konden ze weer zien. Opnieuw blijkt de macht van
Jezus, ook over lichamelijke kwalen. Nog altijd mogen
we Hem bidden om genezing, al belooft Hij nergens
dat dit ook gebeurt. S traks, in het Nieuwe Jeruzalem,
zullen alle ziekten verdwenen zijn.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.26

Psalm: 146:6a,b In het stof neerbuigen is een teken van ootmoed,
afhankelijkheid en verwachting. Wie zo voor God
buigt, wordt door Hem weer opgericht. De Heere
bewijst hem of haar Zijn genade en hulp.

Tekst: Psalm 146:8b Een mens kan gebukt gaan onder leed, maar ook
onder de last van zijn schuld en zonde. Wie daarmee
tot de Heere vlucht, krijgt van Hem kracht en vergeving.
Hij tilt je er als het ware bovenuit.

Code: C1.27

Psalm: 146:6 De Heere Die blinden ziende maakt, ootmoedigen
opheft uit het stof en degenen die gebukt gaan onder
leed of schuld, wil dat we waar, oprecht, zijn. En
Hij houdt van degene die in Zijn waarheid, dat wil
zeggen overeenkomstig Zijn Woord en Wet, wandelt.
Rechtvaardig leven is naar Zijn wil leven.

Tekst: Lukas 10:42a Martha slooft en slaaft. Maria zit aan de voeten van
Jezus te luisteren. Martha maakt zich bezorgd en
druk om veel dingen. Jezus zegt dat die best wel
eens kunnen blijven rusten. V&oacute; &oacute; r
alles gaat het ene ding dat niet tijdelijke, maar eeuwige
waarde heeft: luisteren naar de Heere Jezus en je
zo door Hem zalig te laten maken. Dat heeft Maria
gekozen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.39

Psalm: 31:11a De dichter is omringd door vijanden. Met elkaar
hebben ze besloten om hem te doden. Ook nu zijn
er nog altijd doodsvijanden: de duivel, de wereld
en ons eigen boze hart.

Tekst: Jesaja 53:5c Door Zijn s triemen: doordat Hij - de Heere Jezus
- gegeseld werd ( zie Markus 10: 34) worden wij
genezen. Dat wil zeggen: worden wij door het geloof
in Hem bevrijd van schuld en straf en ontvangen
wij verlossing en eeuwig leven.

Code: C1.40

Psalm: 31:11 In de nood vanwege zijn vijanden vertrouwt de dichter
op de Heere. Dat geeft hem kracht om staande te
blijven. Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht
vernieuwen, lezen we in Jesaja 40: 31. Een geweldige
belofte voor een ieder die zijn verwachting op de
Heere stelt.

Tekst: Jesaja 53:7b Als een lam, dat geen tegenstand biedt wanneer
de slager hem wil slachten, heeft de Heere Jezus,
het Lam Gods, Zich vrijwillig, geduldig en stil overgegeven
aan het kruislijden en de dood. Zo bracht Hij het
offer om zondaren met God te verzoenen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.41

Psalm: 116:2 De dichter die in nood op de Heere vertrouwde en
in Hem de kracht vond om staande te blijven, terwijl
hij in het geloof Hem de lof toezingt, mag de Heere
zijn Verbondsgod noemen. Hij weet zich een kind
van het verbond dat God met Abraham gesloten
heeft en hij mag zo delen in de verbondsbeloften,
de genadeweldaden van de Heere.

Tekst: De verlatenheid van God Zijn Vader is voor de Heere
Jezus het dieptepunt in Zijn lijden. God keert Zich
tegen Hem en geeft Hem prijs aan de angsten van
de hel. En dat, opdat de Zijnen tot God genomen
en nooit meer door Hem verlaten worden. Wat een
troost voor Gods kinderen.

Code: C1.42

Psalm: 9:11a De dichter spoort aan de Heere Die eeuwig leeft
toe te zingen. Hij woont in S ion, de tempel in Jeruzalem.
Wij vinden God in Jezus Christus. Hij woont nu
in een huis van levende stenen, een geestelijk huis.
Dat is Zijn gemeente, waar Hij Zijn volk heeft, in
wie Zijn Geest woont en waarvan Christus de hoeksteen
is. Zie 1 Petrus 2: 3 en 4.

Tekst: Lukas 24:6a De vrouwen zochten op de Paasmorgen een dode
Jezus in een rotsgraf. Want dat graf is leeg. Daar
is Hij niet meer. Hij is opgestaan uit de doden. Nu
gaat Hij als de Levende het verworven heil toepassen
en uitdelen in de harten van zondaren, zodat zij opstaan
uit de geestelijke dood en eeuwig leven ontvangen.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.43

Psalm: 9:11 De dichter die aanspoort God in de tempel de lof
toe te zingen, spoort ook aan om voor de oren van
alle volken in psalmgezang Zijn grote daden van
verlossing te laten horen. Het heil moet aan alle
volken bekend gemaakt worden. Daarom bedrijft
de kerk na Pinksteren zending. Laten ook wij ons
niet schamen de daden van verlossing in Christus
in woord en daad door te geven.

Tekst: Lukas 24:34a Als de Emma&uuml; sgangers, na de ontmoeting
met de Heere Jezus in hun huis, terugkeren in Jeruzalem
treffen ze daar de elf discipelen aan die uitroepen:
de Heere is waarlijk, echt, opgestaan uit de doden.
Ze hebben Hem namelijk als de Opgestane ontmoet.
Deze Paasjubbel mag nog altijd overgenomen worden.

Code: C1.32

Psalm: 71:17a De dichter is zo vol en verheugd dat God hem uit
de dood gered heeft, dat hij Zijn goedheid en genade
aan allen die de Heere vrezen de hele dag wil uitleggen
en aanprijzen. Kennen wij ook iets van Christus
als onze Redder en verlangen we ook Hem aan te
prijzen? .

Tekst: Handelingen 8:39b Een kamerling die in dienst was bij de koningin van
Ethiopie leest tijdens de terugreis op zijn wagen
in de profetie van Jesaja over Iemand Die zich gewillig,
zonder tegenspraak, als een schaap naar de slachtbank
laat voeren. Op de vraag van de kamerling wie Jesaja
hier bedoelt, verkondigt Hem Jezus. De man komt
tot geloof en laat zich dopen. In Jezus heeft hij vergeving
van zonden en een nieuw leven gevonden. En nu
reist hij verder met grote blijdschap in zijn hart vanwege
de ontvangen genade. Delen in de vergevende genade
van Christus geeft blijdschap op onze levensreis.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.33

Psalm: 71:17 Filistijnen, Tyriers en Moren, dus heidenen, krijgen
ook deel aan het heil van God in de weg van wedergeboorte
en geloof. Ze worden op de rol - wij zouden zeggen:
in het boek - van alle gezaligden uit de volken opgeschreven
als kinderen van God. S taan wij er ook op?

Tekst: Handelingen 9:4b Op de weg naar Damascus, waar S aulus christenen
wil arresteren, verschijnt Christus aan hem in hemelse
lichtglans. Hij wil de volgelingen van Jezus uitroeien.
Maar Jezus zet hem stil en vraagt waarom hij die
christenen Hem vervolgt. Dit wordt het moment
van zijn bekering. Vandaag verschijnt Christus door
Zijn Woord aan zondaren en ontdekt hen aan hun
vijandschap. Door hun hart naar Zich toe te buigen,
maakt Hij hen tot vrienden. Dat is bekering.

Code: C1.34

Psalm: 72:11 Heidenen die tot geloof komen, worden aan de Heere
verbonden en Hij draagt hen op hun wegen. Ze worden
als getelden, mensen die Hem toebehoren, bij Zijn
verbondsvolk Israel ingelijfd. Ze horen bij dit volk
en gaan de naam van S ions kinderen, Gods uitverkoren
kinderen, dragen. Voor dat bij Israel ingelijfd worden,
ook vandaag nog, zie Romeinen 11: 17 en 18.

Tekst: Ps.96:3a De dichter spoort het volk Israel aan de heidenenvolken
de eer, de heerlijkheid van hun God te vertellen.
Die heerlijkheid kwam openbaar door wonderen die
Hij onder Zijn volk verricht heeft. Israel moet dus
ook heidenen inwinnen voor Gods genade en heil.
Hebben wij die opdracht ook naar mensen om ons
heen? Hoe moet dat gedaan worden?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.45

Psalm: 105:1a Israel wordt aangespoord de Heere met vreugde
te loven, Hem te aanbidden en te eren. Dat alles
vanwege Zijn roemrijke daden van verlossing uit
Egypte en van bewaring op weg naar Kanaan. Maar
de daden moeten dan ook aan de heidenvolken bekend
gemaakt worden, opdat zij ook weten wie de God
van Israel is.

Tekst: Handelingen 1:9b De Heere Jezus wordt vanaf de Olijfberg opgenomen
in de hemel. Terwijl Hij opstijgt, zegent Hij Zijn discipelen
( Lukas 24: 50) en dan neemt een wolk hun zicht
op Hem weg. Vanuit de hemel zet Hij Zijn werk
door Geest en Woord voort. Ook vandaag.

Code: C1.31

Psalm: 105:1a,b Mijn lippen: mijn mond. Roemen: Gods lof verkondigen.
De dichter heeft in grote nood verkeerd. Hij vreesde
voor zijn leven. De Heere heeft hem echter hulp
geboden. Daar wil hij Hem, in psalmen aan Hem
opgedragen, vol blijdschap voor prijzen.

Tekst: Handelingen 3:6b Petrus en Johannes treffen bij de tempel een kreupele
man aan. Hij bedelt om een aalmoes, een gift. Petrus
zegt dat ze geen zilver of goud bezitten. Hij geeft
de man iets van veel groter waarde: genezing.
En dat in de Naam van Jezus Christus. D. w. z.
met de volmacht en door de kracht van Christus.
Niet wij doen het, maar Hij, wil Petrus zeggen. De
Nazarener: Jezus, Die uit Nazareth komt. ( zie Matth.
2: 23) . Als de man aan het bevel gehoorzaamt, gebeurt
het wonder: hij kan staan en lopen. Hij geloofde
in Christus ( zie vers 16) .

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.46

Psalm: 105:1 De daden die de Heere doet, zijn wonderen. Daar
moet met betrokkenheid en met eerbiedige schroom
over gesproken worden. Ook de kinderen moeten
er van horen, zegt Psalm 78.

Tekst: Handelingen 2:4a Op Pinksteren wordt de Heilige Geest uitgestort
in de Kerk. Alle gelovigen worden vol van de Heilige
Geest. Het is de Heilige Geest Die nu mensen in
dienst neemt om de grote daden van God in Christus
verricht te verkondigen. En Die ervoor zorgt dat
zondaren in de weg van geloof en bekering in het
door Christus verworven heil gaan delen. Wij mogen
bidden om die Geest.

Code: C1.37

Psalm: 66:10a De Heere is het waard altijd volmaakt geprezen te
worden. We moeten Hem loven vanwege Zijn goedertierenheid.
Goedertierenheid is een woord vol aspecten. Het
omvat Zijn barmhartigheid, Zijn lankmoedigheid ( geduld) ,
Zijn genade en trouw. Kunnen wij Hem ook loven
en prijzen?

Tekst: Jona 2:9c Jona is ingeslikt door een grote vis. Daarin heeft
hij benauwd gehad. Als de vis hem heeft uitgespuwd,
belijdt hij dat het de Heere is Die hem gered heeft.
Het heil, de redding, is door de Heere bewerkt. Als
Hij straks in de tempel komt, zal Hij de Heere daarvoor
de dank brengen. Waarvoor kunnen wij de Heere
van harte danken?

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.38

Psalm: 66:10 De Heere heeft de dichter nooit weggestuurd. Altijd
was hij dus welkom. En nooit heeft Hij geweigerd
naar zijn gebed te luisteren. Geweldige bemoediging
ook voor ons om te gaan naar de troon van de genade
en te volharden in het gebed.

Tekst: Psalm 100:5a De Heere is goed. Als er iets verkeerds is tussen
Hem en ons is dat niet zijn schuld, maar onze schuld.

Code: C1.35

Psalm: 6:9a De Heere heeft de dichter horen klagen vanwege
zijn onderdrukt en verjaagd worden door vijanden.
In ontferming heeft Hij Zich zijn lot aangetrokken.

Tekst: 1 Sam.1:28b De Heere heeft Hanna, de vrouw van Elkana, op haar
gebed een zoon gegeven. Een wonder, want ze
kon geen kinderen krijgen. Ze brengt haar kleine
S amuel in de tempel en staat hem daar af aan de
Heere. Hij is bestemd om levenslang de Heere te
dienen. Kinderen zijn een gave van God en ouders
zijn geroepen hun kinderen op te voeden tot de dienst
van de Heere.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.36

Psalm: 6:9 De dichter is ervan overtuigd dat de Heere Hem op
zijn smeekgebed zal helpen door zijn tegenstanders
te verdrijven. Dat weet hij omdat de Heere beloofd
heeft dat Hij Zijn kinderen, als ze in de benauwdheid
tot Hem roepen, zal uithelpen, redden. En Hij houdt
getrouw Zijn Woord.

Tekst: 1 Sam.3:9b S amuel doet op jonge leeftijd dienst in de tempel.
In de nacht hoort hij de Heere roepen. Hij denkt dat
Eli hem roept, tot drie keer toe. Hij kende de stem
van de Heere nog niet. Na de derde roep spoort
Eli hem aan te vragen: S preek, Heere, want uw knecht
hoort. En dan herkent hij de stem van de Heere.
Ook wij moeten luisteren naar Gods stem in Zijn
Woord.

Code: C1.28

Psalm: 107:22 Wijs is iemand die, onderwezen door Woord en Geest,
in de praktijk van elke dag kan onderscheiden waar
de Heere aan het werk is en waar de boze. Met
een verlicht verstand let hij op de daden van de Heere,
daden vol van genade en macht.

Tekst: De hoofdman over honderd, hoewel hij zich niet waardig
achtte dat Jezus in zijn huis zou komen, geloofde
Hem op Zijn woord, namelijk dat Hij zijn zieke knecht
gezond kon en wilde maken. En dat geloof is niet
beschaamd. Toen hij thuis kwam, trof hij hem gezond
aan. Nooit kan het geloof teveel verwachten.

Uitleg bij Psalm en tekst



Code: C1.29

Psalm: 30:8a In zijn noodsituatie uitte de dichter een jammerklacht
en huilde hij luid. De Heere bracht echter een omkeer
in zijn nood. Het klagen en schreien veranderde
in blijde vreugdedans.

Tekst: Markus 5:36b Ja&iuml; rus, een overste van de synagoge, komt
Jezus smeken om zijn doodzieke dochtertje beter
te maken. Als Jezus onderweg wordt opgehouden,
blijkt Jezus te laat te zijn, want iemand komt zeggen
dat het meisje al is overleden. Vrees niet, wees
niet bang, zegt Jezus meteen tegen Ja&iuml; rus.
Geloof alleen. Geloof dat Ik bij machte ben om uw
dochter op te wekken uit de dood. En zijn geloof
wordt niet beschaamd. Jezus wekt het meisje op.
Dit is een signaal van de grote opstandingsdag straks
bij Jezus wederkomst.

Uitleg bij Psalm en tekst


